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  الدورة الرابعة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت٧٠البند 

        حق الشعوب يف تقرير املصري
استخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك حقـوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة حـق                    

  الشعوب يف تقرير املصري
  

  مذكرة من األمني العام    
  

اجلمعيـة العامـة    جلمعيـة العامـة، وفقـا لقـرار         يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعـضاء ا          
 تقرير الفريق العامل املعـين مبـسألة اسـتخدام          ،٢٠٠٥/٢جلنة حقوق اإلنسان     وقرار   ٦٣/١٦٤

  .املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري
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اإلنــسان اســتخدام املرتزقــة كوســيلة النتــهاك حقــوق  عــن مــسألة تقريــر     
  وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

    

  موجز  
أُنشئ الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقـة كوسـيلة النتـهاك حقـوق اإلنـسان            

 عمـال بقـرار جلنـة حقـوق       ٢٠٠٥يوليـه   / متوز وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري، يف       
ميـع  جبها رصد املرتزقة واألنشطة املتـصلة هبـم         جبملة مهام من  هو مكلف   و. ٢٠٠٥/٢اإلنسان  

علـى أنـشطة الـشركات اخلاصـة        مـا يترتـب     أشكاهلا ومظاهرها يف خمتلف أحناء العامل، ودراسة        
علـى  مـن آثـار     اليت تقـدم مـساعدة عـسكرية وخـدمات استـشارية وأمنيـة يف الـسوق الدوليـة،                   

  .التمتع حبقوق اإلنسان
شايــستا  مقررتــه -سته أس الفريــق العامــل رئيــ، يــر٢٠٠٩أبريــل /وابتــداء مــن نيــسان  

س ي، وأمـادا بينافيـد    )اجلماهريية العربيـة الليبيـة    (جناة احلجاجي   أما أعضاؤه فهم    ،  )فيجي(مشيم  
، وألكـسندر نيكيـتني     )إسـبانيا ( ديـل بـرادو      س، وخوسـيه لـويس غـومي      )كولومبيـا (س  يدي بري 

  ).االحتاد الروسي(
  .٦٣/١٦٤ من قرار اجلمعية العامة ٢٠وُيعد هذا التقرير وفقا للفقرة   
ويقدِّم الفرع األول من التقرير عرضا حملتوياته؛ أما الفرع الثـاين فيـوجز األنـشطة الـيت                   

وضـع مـشروع اتفاقيـة دوليـة جديـدة      املتعلق بإمكانيـة  اضطلع هبا الفريق العامل، مبا فيها عمله      
ــة   نتــائج اللفــرع الثالــث بعــض  ويعــرض ا.  اخلاصــةبــشأن تنظــيم الــشركات العــسكرية واألمني

املستخلصة من البعثات امليدانيـة الـيت اضـطلع هبـا الفريـق العامـل يف أفغانـستان،           ستنتاجات  الوا
الواليات املتحدة األمريكية، يف حني يلخـص الفـرع الرابـع املـشاورة اإلقليميـة الثانيـة لبلـدان                   و

ويــشري الفــرع . ٢٠٠٨أكتــوبر /شــرق أوروبــا وآســيا الوســطى الــيت عقــدت يف تــشرين األول 
اليت اختذها الفريق العامل يف إطـار اإلجـراءات املتعلقـة بالرسـائل؛ ويتنـاول           التدابري  اخلامس إىل   

  . استنتاجاته وتوصياتهسابع ويتضمن الفرع ال. فريق العاملاملقبلة للنشطة األالفرع السادس 
ــر    ــضمن التقريـ ــضة جتن   ،ويتـ ــة ملناهـ ــة الدوليـ ــة االتفاقيـ ــه، حالـ ــق لـ ــة   كمرفـ ــد املرتزقـ يـ

حيــث بلــغ عــدد ، ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٢يف ، ١٩٨٩واســتخدامهم ومتويلــهم وتدريبــهم لعــام  
  . دولة٣٢والدول األطراف فيها  دولة ١٧عة عليها الدول املوقّ
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  ةمقدم  - أوال  
، إنـشاء   ٢٠٠٥/٢قرارهـا   قررت جلنة حقوق اإلنـسان يف دورهتـا احلاديـة والـستني يف                - ١

فريق عامل معين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسـة حـق               
. الشعوب يف تقرير املصري، يتكون من مخسة خرباء مستقلني، لفترة أولية مدهتا ثـالث سـنوات               

ــ ــسان وابت ــن ني ــل /داء م ــسُته   ٢٠٠٩أبري ــل رئي ــَق العام ــرأس الفري ــ - ، ي ــستا مشــيم  مقررت ه شاي
س دي ي، وأمـادا بينافيـد   )اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة     (جنـاة احلجـاجي     أما أعضاؤه فهم    ،  )فيجي(
االحتـاد  (، وألكسندر نيكيـتني     )إسبانيا( ديل برادو    س، وخوسيه لويس غومي   )كولومبيا(س  يبري

، كــان الــسيد ألكــسندر  ٢٠٠٩مــارس / إىل هنايــة آذار٢٠٠٨أبريــل /نيــسانومــن ). الروســي
  .لفريق العامللقرر  امل- رئيسال) االحتاد الروسي(نيكيتني 

 :١٠/١١ قـراره    وطلب جملس حقوق اإلنسان يف دورته العاشرة إىل الفريق العامل يف            - ٢
يـة واملؤسـسات األكادمييـة    التشاور مع املنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوم       ) أ(

بــشأن الــشركات اخلاصــة الــيت تقــدم حمتملــة ونطــاق مــشروع اتفاقيــة مــضمون واخلــرباء بــشأن 
املــساعدة واالستــشارات العــسكرية وغريهــا مــن اخلــدمات العــسكرية ذات الــصلة بــاألمن يف    

إطــالع ) ب(قــانون منــوذجي مرافــق هلــا، وصــكوك قانونيــة أخــرى؛  بــشأن الــسوق الدوليــة، و
ول األعـضاء، مــن خـالل مفوضـية األمــم املتحـدة حلقـوق اإلنــسان، علـى عناصـر مــشروع        الـد 

إسـهاماهتا  أن تقـدم    اتفاقية حمتملة بشأن الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، والطلـب منـها               
تقـدمي تقريـر إىل     ) ج (؛وإحالة ردودها إىل الفريـق العامـل      بشأن مضمون ونطاق هذه االتفاقية      

التقـدم احملـرز يف وضـع مـشروع اإلطـار           شأن  شرة جمللـس حقـوق اإلنـسان بـ        الدورة اخلامسة عـ   
ركـز  ،  ختـاذ القـرار اجلديـد     ومنـذ ا  .  علـى النحـو املناسـب      القانوين للنظر فيـه واختـاذ اإلجـراءات       

الفريق العامل جهده على صياغة عناصر مشروع اتفاقية حمتملة وأجرى مـشاورات مـع طائفـة                 
ونطـاق  مـضمون   ، واملؤسـسات األكادمييـة، واخلـرباء بـشأن          واسعة من املنظمات غري احلكومية    

  .تملهذا الصك القانوين اجلديد احمل
وألغراض هذا التقرير، يشري الفريق العامل إىل الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة                 - ٣

ــدريب،      بوصــفها ــة، والت ــساعدة األمني ــواع امل ــع أن ــيت تقــدم مجي ــشركات اخلاصــة ال ــضمن ال  تت
وغريهـــا مـــن اخلـــدمات االستـــشارية، مبـــا يف ذلـــك الـــدعم اللوجـــسيت غـــري  واالســـتخبارات، 

وحراس األمن املسلحني، ومن يشاركون يف األنشطة العسكرية الدفاعيـة أو اهلجوميـة              املسلح،
  . النـزاع املسلحالت ذات الطابع األمين، وخاصة يف حاأو األنشطة/و
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وحــة لــه، رصــد املرتزقــة واألنــشطة  وواصــل الفريــق العامــل، انطالقــا مــن الواليــة املمن   - ٤
علــى أنــشطة الــشركات مــا يترتــب ميــع أشــكاهلا ومظاهرهــا، وكــذلك دراســة  جباملتــصلة هبــم 

مـن  اخلاصة اليت تقدم املساعدة العسكرية واخلدمات االستـشارية واألمنيـة يف الـسوق الدوليـة،                
عملـه تطـورا تطـوراً    ويـشري الفريـق العامـل إىل أن واليتـه و    . علـى التمتـع حبقـوق اإلنـسان    آثـار  

ا يعكس االهتمام املتنامي يف مجيع أحنـاء العـامل بتزايـد عـدد تلـك                مبمطردا يف السنوات األخرية     
نطــاق أنــشطتها، فــضال عــن تنــامي القلــق بــشأن افتقــار هــذه الــشركات     اتــساع الــشركات و
ارير تقــالوعلـى الــرغم مــن  . ، وتأثريهــا علـى التمتــع حبقــوق اإلنــسان دم مــساءلتهاعــللـشفافية و 

ــة     ــراد مرتزق ــربح، ويف بعــض     احملــدودة عــن وجــود أف ــسلحة هبــدف ال ـــزاعات م ــاتلون يف ن يق
احلاالت هبدف إسقاط حكومة شرعية، مجع الفريق العامل معلومـات خـالل الـسنوات القليلـة                

يعملـون بـصورة قانونيـة يف بلـد مـا،           خاصون  املاضية عن حاالت تورط فيها متعاقدون أمنيون        
ويعتقـد الفريـق العامـل أن وجـود        .  نـشاط ارتـزاق غـري قـانوين يف بلـد آخـر             كأفراد، يف بالعمل  

صك قانوين دويل جديد من شأنه أن يساعد على التمييـز بـني األنـشطة الـيت ميكـن للـشركات                     
حكوميـة  مهـام  ، وفقا للقانون الدويل واألنـشطة الـيت ينبغـي أن تظـل             بشكل قانوين أن تقوم هبا    

  . للقيام هبامن الظروف االستعانة مبصادر خارجيةأساسية، وال ميكن يف أي ظرف 
وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، عقــد الفريــق العامــل أربــع دورات، مبــا فيهــا دورتــه     - ٥

؛ وقـــام بزيـــارات إىل  ٢٠٠٩يوليـــه / متـــوز٣١ إىل ٢٧يف نيويـــورك مـــن  الـــسابعة املعقـــودة  
ليميـة لبلـدان أوروبـا الـشرقية       أفغانستان، وإىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة؛ وعقـد مـشاورة إق            

 علـى التمتــع حبقــوق   مــن آثــارعلـى أنــشطة هــذه الـشركات  مــا يترتــب وآسـيا الوســطى بـشأن   
كمـا أرسـل الفريـق      . اإلنسان يف املنطقة، وبشأن اخلطوات املتخـذة مـن أجـل التنظـيم والرقابـة              
ومــة وانتــهاكات مزعالعامــل رســائل تتعلــق بادعــاءات إىل احلكومــات بــشأن حــوادث حمــددة    

  .حلقوق اإلنسان
يف مجيـع   العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة       وأشار الفريق العامل إىل أن استخدام الـشركات           - ٦

 نــسبة الــشركات تأحنــاء العــامل اســتمر يف االزديــاد تــدرجييا خــالل العــام املاضــي، حيــث بلغــ  
. )١(ت مـن جممـوع تلـك الـشركا         يف املائـة   ٨٠املسجلة يف اململكة املتحـدة والواليـات املتحـدة          

ــعة مــن           ــوم بطائفــة واس ــستان، وتق ــل يف العــراق وأفغان ــشركات تعم ــة هــذه ال ــت غالبي وكان
ــل، و      ــة القواف ــة إىل خــدمات مرافق ــة الثابت ــشطة، مــن اخلــدمات األمني ــدريب، خــدمات األن الت

  .واالستخبارات
__________ 

 ,F. Schreier, M. Caparini, Privatising security: lawمركـز جنيـف للمراقبـة الدميقراطيـة للقـوات املـسلحة         )١(  

practice and governance of private military and security companies, Occasional Paper No. 6  يـرد ،
  .A/HRC/10/14/Add.2اقتباس منها يف الوثيقة 
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دول اجلنـسية   (الوطن  /ونظرا لتركُّز هذه الشركات يف عدد قليل من بلدان دول املنشأ            - ٧
أي الواليـات املتحـدة    الدول اليت تكـون تلـك الـشركة مـسجلة أو مؤسـسة فيهـا                ركة، أي   للش

الدول اليت تعمل تلـك الـشركات علـى      (األراضي املستقبلة   /، أو دول البلدان   )واململكة املتحدة 
؛ وجيادل البعض بأن هذه الظاهرة ال متثل مـصدر قلـق دويل،             )أراضيها، أي العراق وأفغانستان   

لواليـات املتحـدة والقـوات الدوليـة األخـرى         قـوات ا  قص مع االنسحاب التدرجيي ل    وبأهنا ستتنا 
ويعتقد الفريق العامل أنه نظرا للطابع املربح هلذه الـصناعة، الـيت تعمـل              . من العراق وأفغانستان  

يف النـزاعات املسلحة، وحاالت ما بعـد النــزاع، واملنـاطق املـضطربة، حيـث تعمـل الـشركات                   
 الوطنية، فإن هذه الظاهرة مرشحة لالزديـاد، والتنـوع، واالنتـشار إىل املزيـد               االستخراجية عرب 

، وشـيلي وبــريو  ٢٠٠٦وبعـد زيـارات قـام هبــا الفريـق العامـل إلكـوادور يف عـام        . مـن البلـدان  
، أبلــغ الفريــق بالفعــل بقيــام الــشركات األجنبيــة الــيت تعاقــدت معهــا    ٢٠٠٧وفيجــي يف عــام 

ــات املتحــدة أو   ــدين     حكومــة الوالي ــد عــدد كــبري مــن املتعاق حكومــة اململكــة املتحــدة، بتجني
املستقلني يف هذه البلـدان، وبـبعض اآلثـار املترتبـة علـى ذلـك، مبـا فيهـا عـدم وجـود رقابـة مـن                  
جانب البلدان األصلية هلؤالء املتعاقدين، وكذلك ظروف العمل السيئة وانعدام احلمايـة لرعايـا       

الـشركات وأنـشطتها أيـضا      هـذه   ويتزايـد وجـود     . )٢( األحيـان  يف كثري من  الثالثة هؤالء   البلدان  
، بتـوفري التـدريب   يف مجلة أمـور تزايدا سريعا يف القارة األفريقية، حيث تقوم بعض الشركات،    

املاحنــة البلــدان ويف كــثري مــن األحيــان، ُتــسوى العقــود بــني  . لقــوات األمــن يف بعــض البلــدان 
ــت    ــذكورة مــن دون احتمــال أن ت ــشركات امل ــدين مــن    وال ــة واجملتمــع امل ــسلطات الوطني مكن ال

املشاركة يف صنع القرار فيما يتعلق هبذه العقـود والقيـام بـدوريهما الدسـتوريني والـشرعيني يف                  
  .)٣(احلكم الدميقراطي للقطاع األمين

 العامل القلـق إزاء االجتـاه املتزايـد حنـو خصخـصة اخلـدمات العـسكرية                 ويساور الفريق   - ٨
يوصـي  ،  ٧/٢١وكما اقترح جملس حقـوق اإلنـسان يف قـراره           . ا على اجلمهور  واألمنية وآثاره 

األساسية لدور الدولة بوصـفها     املسألة  الفريق العامل بإجراء مناقشة على الصعيد الدويل بشأن         
صــاحبة االحتكــار لالســتعمال الــشرعي للقــوة، هبــدف تيــسري احلــصول علــى فهــم حاســم           

ا يف ذلك هذه الشركات، والتزامـات كـل منـها حبمايـة     ملسؤوليات خمتلف األطراف الفاعلة، مب    
األنظمـة والـضوابط   ما يلزم مـن  بشأن فهم مشترك حقوق اإلنسان وتعزيزها، ويف التوصل إىل    

__________ 
ــشبكي      )٢(   ــع الـــــــــ ــى املوقـــــــــ ــة علـــــــــ ــل املتاحـــــــــ ــق العامـــــــــ ــات الفريـــــــــ ــارير بعثـــــــــ ــر تقـــــــــ : انظـــــــــ

http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?m=152&t=9.  
  )٣(  Adedeji Ebo, “Local Ownership and Emerging trends in SSR: case study of outsourcing in Liberia” in 

Timothy Danail, editor, Local Ownership and Security Sector Reform،      مركـز جنيـف للمراقبـة الدميقراطيـة
  .٢٠٠٨للقوات املسلحة، 
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وضـع مـشروع   يف إمكانيـة  العامـل، أثنـاء عملـه    نـاقش الفريـق   وي. اإلضافية على الصعيد الدويل 
ومهـام   من العناصر اليت يُعـدها  ا، عددخلاصة العسكرية واألمنية ا   اتفاقية بشأن تنظيم الشركات   

مبوجب صك جديد ملـزم قانونـا أن        حكومية بطبيعتها، ال ينبغي حتت أي ظرف من الظروف          
وعمـال بقـرار جملـس حقـوق اإلنـسان          . مصادر خارجية لكيانات مـن غـري الـدول        يعهد هبا إىل    

  .لدول األعضاء من أجل النظر فيها سُتقدم هذه العناصر ل،١٠/١١
وال يزال القلق يساور الفريق العامل إزاء تـأثري الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة                   - ٩

علــى التمتــع حبقــوق اإلنــسان، وبوجــه خــاص، فيمــا خيــص املــساءلة يف حــال ارتكــاب أفعــال    
إجرامية وانتهاكات حلقـوق اإلنـسان، وكـذلك إمكانيـة وصـول ضـحايا هـذه االنتـهاكات إىل          

تلـك  كـون    األغلب، ال ُتجرى حتقيقات سليمة يف احلـوادث الـيت ت           ويف األعم . سبل االنتصاف 
ــشركات ــاطق    وذلــك ،  متورطــة فيهــا ال ــق يف من ــة أو صــعوبة التحقي ــة األدل بــسبب عــدم كفاي

يستغرق األمـر سـنوات   ميكن أن يف احلاالت اليت ترفع فيها دعوى قضائية،        ونظرا ألنه   النـزاع؛  
وال يـزال بعـض احلكومـات لديـه         . نـصاف  اإل شـكل مـن أشـكال     علـى   لضحايا  قبل أن حيصل ا   

واحلــاالت الــيت . اتفاقــات خاصــة مــع تلــك الــشركات متنحهــا احلــصانة مــن املالحقــة القــضائية
إىل أحـداث   لقوانينـها تـؤدي     سلحون غـري خاضـعني لـسيطرة الدولـة وال           املـ فـراد   األيكون فيها   
ملالحقـة القـضائية    افال ميكن ألحد أن تكون لـه حـصانة مـن            .  وهي حاالت مرفوضة   ،مأساوية

  .على ارتكاب أفعال إجرامية وانتهاكات حلقوق اإلنسان
حص السليم للسجل الشخصي وحتري املعلومات األساسـية ألفـراد املـوظفني أمـر              والف  - ١٠

النار مؤخرا على زمالء لـه مـن        بالغ األمهية، كما برهن على ذلك قيام متعاقد بريطاين بإطالق           
فقـــد كـــان . ٢٠٠٩أغـــسطس / العـــراق يف أوائـــل آب يف،“آرمـــورغروب” ،نفـــس الـــشركة

ــد يعــاين مــن   ــصله ســابقا بعــد صــدمة شــديد ضــغط نفــسي  املتعاق ــدعى    ف ــة ت  مــن شــركة أمني
وكان ينتظر احملاكمـة بتهمـة      .  بينما كان يعمل يف العراق     “اإلمهال الشديد ”بسبب  “ إجييس”

سرقة، وحيــازة  مــن بينــها الــ، حيــث ســبق أن أديــن بارتكــاب ثــالث جــرائم أخــرى ،االعتــداء
 ويقــوم الفريــق العامــل أيــضا باســتعراض ظــروف العمــل ،)٤(الــذخرية، واإلخــالل بــاألمن العــام

تقلقـه الـشهادات العديـدة الـيت أدىل     لرعايا البلدان الثالثة الذين تـستخدمهم تلـك الـشركات؛ و      
ويف بعـض    هبا أفراد متعاقدون، مل توفر هلم ظـروف العمـل املناسـبة، وال احلمايـة، وال التـأمني؛                 

 ثائق سفرهم، مما حـرمهم مـن أي وسـيلة للعـودة إىل            واحلاالت، صودرت جوازات سفرهم، و    
أسف الفريق العامل لعـدم وجـود معلومـات يف متنـاول اجلمهـور عـن عـدد                  وأخريا، ي . أوطاهنم

الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة العاملة يف منـاطق الـرتاع أو مـا بعـد الـرتاع، مبـا يف ذلـك                      
__________ 

  )٤(  The Independent, “The human time bomb: why was he given Iraq job?” ،٢٠٠٩أغسطس / آب١٤.  
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وجنسياهتم، والضحايا، وعدد األسـلحة واملركبـات       مات عن الشركات، وعدد املوظفني      املعلو
ويـدعو الفريـق العامـل إىل    . معهـم للقيـام هبـا   جـرى التعاقـد    وأنواعها، فضال عن األنـشطة الـيت        

ن قبيــل األمــن مزيــد مــن الــشفافية واملعلومــات عــن تلــك العقــود، ضــمن القيــود املــشروعة، مــ  
  .القومي واخلصوصية

يقدم الفريق العامل تقريره الرابـع إىل اجلمعيـة         ،  ٦٣/١٦٤قرار اجلمعية العامة    وعمال ب   - ١١
  .العامة، للنظر فيه، يف دورهتا الرابعة والستني

  
 الفريق العاملأنشطة   - ثانياً  
 الرابعة إىل السابعة للفريق العاملالدورات   - ألف  

أجــرى ، ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٥إىل  ٢يف نيويــورك مــن املعقــودة  دورتــه الرابعــة يف  - ١٢
 مبــا يف ذلــك إدارة  ،ناقــشات مــع الــدول األعــضاء وإدارات األمــم املتحــدة     الفريــق العامــل م 

شـؤون نـزع الـسالح، وممـثلني        ومكتـب   عمليات حفـظ الـسالم، ومكتـب الـشؤون القانونيـة،            
نـت الـدورة    وكا.  اخلاصـة  لـشركات العـسكرية واألمنيـة     للمجتمع املدين، وأكادمييني، وممثلني     ل

ــى وجــه اخلــصوص، مناســبةً للتباحــث مــع اجلهــات      ــة الرابعــة عل ــادئ  الفاعل ــشأن املب ــة ب املعني
ات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة  لــشركلنظــام مــن القواعــد التنظيميــة الدوليــة بــشأن ا  الرئيــسية 

  .تعاقدة مع احلكوماتامل
ديـــسمرب /ول كـــانون األ١٩ إىل ١٥يف جنيـــف مـــن يف دورتـــه اخلامـــسة، املعقـــودة و  - ١٣

البعثـتني  ي  واحلاالت القطرية، والتقى مـع ممثلَـ      رسائل  نظر الفريق العامل يف عدد من ال      ،  ٢٠٠٨
واجتمـع  . هلـذين البلـدين   هلندوراس وإكوادور ملناقشة متابعـة زيـارات الفريـق العامـل            الدائمتني  

سياسي الفريـــق العامـــل أيـــضاً مـــع ممثلـــي مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ملناقـــشة الوضـــع الـــ  
العـسكرية  واالجتماعي يف اجلـزء الـشرقي مـن الـبالد، ومـسألة وجـود امليليـشيات والـشركات                   

وإضـافةً إىل   . ورحب الوفد بطلب الفريق العامل القيام بزيارة هلذا البلد        . هناكواألمنية اخلاصة   
األمم املتحدة وأجهزهتـا، ومفوضـية   منظومة ذلك، عقد الفريق العامل اجتماعات مع وكاالت        

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وجلنة الـصليب األمحـر الدوليـة، واألكـادمييني، واملنظمـات غـري                 
  .لشركات العسكرية واألمنية اخلاصةلاحلكومية ورابطة 

 عقـــد الفريـــق العامـــل دورتـــه ٢٠٠٩أبريـــل / نيـــسان٣مـــارس حـــىت / آذار٣٠ومـــن   - ١٤
ومتــشياً مــع طلــب جملــس . ق اآلراءوانُتِخبــت شايــستا مشــيم رئيــسةً بتوافــ. الــسادسة يف جنيــف

ــسان   ــرار (حقــوق اإلن ــشة عناصــر    )١٠/١١الق ــق العامــل عــدة اجتماعــات ملناق ، كــّرس الفري
ونـاقش الفريـق العامـل أيـضاً خطــة     . نطاقهـا ومـضموهنا وهيكلــها  ومـشروع االتفاقيـة احملتملـة،    
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كوميـة واألكـادمييني    مشروع االتفاقية مع املنظمات غـري احل    بشأنالتشاور  عملية  عمله املتعلقة ب  
وزارة الــشؤون اخلارجيــة السويــسرية بــشأن مــن واجتمــع الفريــق العامــل مــع ممــثلني . واخلــرباء

متابعة وثيقة مونترو وناقش املبادرة السويسرية لوضع مدونة دولية لقواعد الـسلوك للـشركات              
 علـى  وجـرى التأكيـد   . )٥١-٤٢، الفقـرات    A/HRC/10/14انظـر    (العسكرية واألمنية اخلاصـة   
يف تعـاون وثيـق، علـى أن يركـز          ا ومت االتفـاق علـى مواصـلة العمـل           متكامل مبادرات كل منه   

كمـا اجتمـع الفريـق العامـل        . على وضع مشروع صك قـانوين دويل ملـزم        الفريق العامل عمله    
. مع ممثلـي جمموعـة دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى وأطلعهـم علـى واليتـه وأنـشطته احلاليـة                      

ــق أشــار و ــسان  إىل العامــل الفري ــهاكات حقــوق اإلن ــها  انت ــشركات العــسكرية  املــسؤولة عن ال
كمـا شـدد    . للضحايا يف النظام احلـايل    واالنتصاف  واألمنية اخلاصة حىت اآلن، وانعدام املساءلة       

على أمهية التفاعل املنتظم مع جمموعة دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى وأعـرب عـن أملـه يف                     
وأوصت رئيسة جمموعة دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى بـأن             . شطتهزيادة الدعم لواليته وأن   

وأخـريا،  . املقبلـة يف جنيـف    انعقادهـا   علـى املـستجدات يف دورة       اجملموعـة   الفريـق العامـل      ُيطلع
إلدارة بــني الوكــاالت املــشتركة األمــم املتحــدة إطــالع الفريــق العامــل علــى مبــادرة شــبكة   مت

ــة لوضــع سياســة   التعاقــد مــع بــشأن ألمــم املتحــدة بــشأن األمــن و نطــاق اعلــى املــسائل األمني
 الـيت هتـدف إىل حتديـد احلـاالت          ،ويرحب الفريق العامل هبـذه املبـادرة      . اصةاخلمن  األشركات  

والقواعد املتعلقـة باسـتئجار حـراس مـسلحني، وكـذلك نـوع املـوظفني الـذين ميكـن تـوظيفهم              
كان أن يكون لألمم املتحـدة سياسـة     ومن األمهية مب  . بعد إخضاعهم للفحص الدقيق والتدريب    

ــات رقابــة     ــة، وآلي ــادئ توجيهي ــشأن اســتخدام      ومب ــة ب ــى نطــاق املنظوم ــفافة عل واضــحة وش
  .متعاقدي األمن اخلاصني

وقـد  . يوليـه، عقـد الفريـق العامـل دورتـه الـسابعة يف نيويـورك          / متـوز  ٣١ إىل   ٢٧ومن    - ١٥
ــشة عناصــر مــش      ــدورة ملناق ــا  ُخــصِّص جــزٌء كــبٌري مــن هــذه ال ــة، ونطاقه ــة احملتمل روع االتفاقي

ــة املناقــشة يف منتــدى    . ومــضموهنا وهيكلــها وشــاركت رئيــسة الفريــق العامــل كعــضو ىف هيئ
أكادمييـة الـسالم    نظمتـه   لسياسات بـشأن تنظـيم عمـل الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة                ل

 مـن  ٣٠ل مع حنـو     عمل مغلقة للفريق العام   حلقة  كما نظمت أكادميية السالم الدولية      . الدولية
اخلرباء، واألكادمييني، وممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة وقطـاع الـشركات العـسكرية واألمنيـة                

وكانت املناقشات األوليـة مـع هـؤالء اخلـرباء          . اخلاصة ملناقشة عناصر مشروع االتفاقية احملتملة     
ة إىل ذلـك، نظـر      باإلضـاف . بشأن االتفاقية اجلاري  صقل عمل الفريق العامل     أسهمت يف   قّيمةً و 

األمـم  منظومـة   اجتماعـات مـع وكـاالت       والرسـائل وعقـد     الفريق العامل يف عدد من احلـاالت        
كما تلقى معلومات عن استمرار جتنيد املرتزقـة،        . نيويوركيف  املقر  املوجودة ب املتحدة وإداراهتا   

ــبحريات الكــربى  األمبــن فــيهم  ــا ويف طفــال، يف منطقــة ال يواصــل وس. غــرب أفريقيــايف أفريقي
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الفريق العامل رصد هذه االدعاءات ودراسة املسببات والتدابري الـيت اختـذهتا احلكومـات املعنيـة                
  .لوضع حد هلذه األنشطة

  
  وضع مشروع اتفاقية   -باء   

لـب فيـه    طُ،٢٠٠٩مـارس  / آذار ٢٠ جملس حقوق اإلنسان لقرارٍ جديـد يف         اختاذومع    - ١٦
الدوليـة واملنظمـات    ن يتـشاور مـع املنظمـات احلكوميـة          أ) أ (،مجلة أمور يف  من الفريق العامل،    

ــة       ــشأن مــضمون ونطــاق مــشروع االتفاقي ــة واخلــرباء ب ــة، واملؤســسات األكادميي غــري احلكومي
وغريهـا  عـسكرية وخـدمات استـشارية       احملتملة املتعلقة بالشركات اخلاصة الـيت تقـدم مـساعدة           

ية، والقانون النمـوذجي املُـصاحب هلـا،        املُتصلة باألمن يف السوق الدول    العسكرية  من اخلدمات   
الـدول األعـضاء، عـن طريـق مفوضـية األمـم          يطلع  أن  ) ب (؛وغري ذلك من الصكوك القانونية    

عناصـر مـشروع االتفاقيـة احملتملـة بـشأن الـشركات العـسكرية              علـى   املتحدة حلقوق اإلنـسان،     
ه االتفاقيــة وإحالــة واألمنيــة اخلاصــة، طالبــاً منــها تقــدمي مــدخالهتا علــى مــضمون ونطــاق هــذ   

مارس علـى مناقـشة املـضمون    /ردودها إىل الفريق العامل، ركز الفريق العامل جهوده ُمنذ آذار         
  .االتفاقيةتلك والنطاق وعملية وضع مشروع 

االتفاقيـة هـو إعـادة تأكيـد وتعزيـز مبـدأ         مشروع  ويرى الفريق العامل، أنَّ الغرض من         - ١٧
شروع للقــوة وحتديــد املهــام الــيت هــي بطبيعتــها، مبوجــب  مــسؤولية الدولــة عــن االســتخدام املــ

ــام هبــا     مهــام القــانون الــدويل،  ــة للقي ــة وال ميكــن االســتعانة بكيانــات غــري تابعــة للدول حكومي
االتفاقيـة أيـضاً إىل تعزيـز التعـاون بـني      مـشروع  سعى يـ و. لـصاحل العـام  باعتبارها مسألة تتعلق با   

الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة هبـدف زيـادة          الدول فيما يتعلق بترخيص وتنظيم أنشطة       
. فعالية رصد ومعاجلة التحديات اليت تواجه التنفيذ الكامل لاللتزامات املتعلقة حبقـوق اإلنـسان             

ــة والرصــد     ــة آليــات تــضمن الرقاب ــسليمني ويــضع مــشروع االتفاقي ــوطين  ال ــصعيدين ال علــى ال
 الــيت ُتبلِّــغ عــن جتــاوزات وانتــهاكات الــشركات والتحقيــق يف التقــاريرتلــك والــدويل ألنــشطة 

  .حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
ــة يف متــوز عمِّــم نــ و  - ١٨ ــه /ص مــشروع االتفاقي  مــن اخلــرباء،  ٢٥٠ علــى حنــو  ٢٠٠٩يولي

. واألكادمييني واملنظمات غـري احلكوميـة يف مجيـع أحنـاء العـامل للحـصول علـى تعليقـات بـشأنه                     
ناقشة مـضمون   خمتارين مل ع خرباء   معمل مغلقة   وحلقة  لفريق العامل   يوليه، عقد ا  / متوز ٢٩ويف  

وقد ُسرَّ الفريق العامـل لتلقيـه ردود فعـل إجيابيـة مـن املنظمـات غـري                  . االتفاقيةمشروع  ونطاق  
ورد علـى أسـئلة ومالحظـات عديـدة         العمـل   حلقـة   احلكومية ومن األكـادمييني الـذين حـضروا         

ويقوم الفريق العامـل اآلن بـدمج       . ها وعناصرها التفصيلية  بشأن فلسفة مشروع االتفاقية ونطاق    
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أو كتابيـا، ويتوقـع أن يعممـه        شـفويا   مشروع االتفاقية بناء على التعليقات الـيت وردت         عناصر  
  . للحصول منها على مدخالهتا٢٠١٠على الدول األعضاء يف أوائل عام 

  
  األنشطة األخرى  - جيم  

 لدراسـة  ٢٠٠٧ينـاير   /نشئت يف بوغوتا يف كانون الثاين     قامت الشبكة األكادميية اليت أ      - ١٩
ورصــد أنــشطة املرتزقــة والــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة يف أمريكــا الالتينيــة مبواصــلة    

عـضٌو مـن الفريـق    نظـم   ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٨ و  ٧ويف  . أنشطتها أثنـاء الفتـرة قيـد االسـتعراض        
 موضـوع  يف بوغوتـا، بـشأن  عقـدت   دراسـية    حلقـة    ، باالشتراك مـع الـشبكة األكادمييـة       ،العامل

ــة    ” ــا الالتينيـ ــة يف أمريكـ ــة اخلاصـ ــسكرية واألمنيـ ــشركات العـ ــة، والـ ــا  “املرتزقـ ــارك فيهـ  وشـ
وقد حظيت هـذه احللقـة الدراسـية مبـشاركة واسـعة، مبـا يف ذلـك حـضور                . كمتحدٍث رئيسيٍّ 

ــة اخلاصــة ال      ــشركات العــسكرية واألمني ــوميب، وال ــشيوخ الكول ــة يف أعــضاء مــن جملــس ال عامل
يوليــه، اجتمعــت الــشبكة األكادمييــة    / متــوز٢٥ويف . كولومبيــا، وخــرباء وصــحفيني دولــيني   

لفريق العامـل، وذلـك ملناقـشة عناصـر مـشروع           أحد أعضاء ا  الكولومبية مرةً أخرى مببادرة من      
 .تنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، والرقابة عليها ورصـد أنـشطتها      املتعلقة ب االتفاقية  

كمــا حــضر موظفــو مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان وموظفــو جلنــة الــصليب األمحــر   
ومت عـرض االسـتنتاجات والتوصـيات يف الـدورة       . الدولية يف كولومبيا االجتماع بصفة مراقب     

ومن املتوخى إجراء مشاورات أخرى مـع األكـادمييني واملنظمـات غـري             . السابعة للفريق العامل  
  .ة أمريكا الالتينية عن طريق الشبكة األكادمييةاحلكومية يف منطق

ــسرية ونظمــت   - ٢٠ ــة السوي ــف    ،احلكوم ــع مركــز جني ــة  باالشــتراك م ــة للمراقب الدميقراطي
التنظـيم الـذايت للـشركات العـسكرية واألمنيـة          املناسـبات بـشأن      سلـسلة مـن      ،لقوات املـسلحة  ل

ق العامـل اثنـتني مـن حلقـات         عـضو مـن الفريـ     وحـضر   . اخلاصة كان الفريق العامـل مرتبطـاً هبـا        
مـارس  /لقـوات املـسلحة يف آذار     لالدميقراطيـة   للمراقبـة   العمل الثالث اليت نظمها مركـز جنيـف         

مدونـة دوليـة لقواعـد الـسلوك        وضـع   العمل مـن أجـل      ” بشأن موضوع    ٢٠٠٩أبريل  /ونيسان
 العمـل الـشركات  حلقـات  ويف حـني اسـتهدفت أوىل     . “للشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة    

العمـل الثانيـة   حلقـة  القطاع، مجعـت   الدولية الرئيسية ورابطات هذا     العسكرية واألمنية اخلاصة    
لحكومـات واملنظمـات    ل لثالثـة ممـثلني   وحـشدت ا  ممثلي اجملتمع املدين واملؤسسات البحثيـة،       بني  

لوضـع مدونـة    استهدفت حلقـات العمـل حتديـد العناصـر األساسـية            و. اإلقليمية واألمم املتحدة  
  .األمنقطاع سلوك دولية فعالة لد قواع
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ويلتـون بـارك مبدينـة    عقـد يف   وشارك اثنان مـن أعـضاء الفريـق العامـل أيـضاً يف مـؤمتر                  - ٢١
اخلارجيـة  وكان املؤمتر قـد نظمتـه وزارة   . هيوني/حزيران ٦ إىل ٤يف الفترة من ، سويسرا،   نيون

لقـوات املـسلحة وأكادمييـة    لقراطية الدميللمراقبة االحتادية السويسرية بالتعاون مع مركز جنيف       
للقــانون اإلنــساين الــدويل وحقــوق اإلنــسان هبــدف مناقــشة املبــادرة الراميــة إىل وضــع   جنيــف 

وقـد ضـمَّ هـذا      . )٥(مدونة دولية ممكنة لقواعـد الـسلوك للـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة              
هــذا القطــاع يف   ورابطــات املــؤمتر ممثلــي كربيــات الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة،       

الـيت  هتمـة، مبـا فيهـا تلـك         ب أفريقيا، واحلكومـات امل    الواليات املتحدة، واململكة املتحدة وجنو    
غـري احلكوميـة وغـري ذلـك        املنظمـات   الدوليـة و  احلكومية  واملنظمات  تتعاقد مع هذه الشركات     

لـشركات  مجيـع ا  ألداء  من خرباء القانون وحقوق اإلنـسان هبـدف حبـث إمكانيـة تقـنني معـايري                 
قــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل وكيفيــة حتقيــق  متتثــل حلالعــسكرية واألمنيــة اخلاصــة 

اللتـزام الـذايت مـن      الفعـالني ل  وقد سـعى املـؤمتر أيـضاً إىل دراسـة كيفيـة الرصـد واإلنفـاذ                 . ذلك
  .جانب قطاع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

قواعـد  وضـع مدونـة     إمكانيـة    يف املـشاورات بـشأن       وقد قام الفريق العامل بدورٍ نشطٍ       - ٢٢
وجهـات  تـدرج   ويأمـل الفريـق العامـل أن        . سلوك دولية للشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة      

ــها يف      ــرباء الـــيت أُعـــرب عنـ ــة واخلـ ــر املنظمـــات غـــري احلكوميـ ــره، وكـــذلك وجهـــات نظـ نظـ
ل أنَّ هذه املُدّونة الدوليـة      ويرى الفريق العام  . عند وضع هذه اآللية   إدراجا كامال   االجتماعات  

 كمـا أوصـى بـذلك بعـض     “هيئة رقابية مستقلة وموثوقـة    ”لقواعد السلوك ينبغي أن ُتصاحبها      
  .لشكاوى الضحايا وإنصافهمجديرة بالثقة وفعَّالة توفري آلية املشاركني تكون قادرة على 

أوىل حنـو تنظـيم   خطـوة   كويرحب الفريـق العامـل باملبـادرة السويـسرية بقـدر مـا متثلـه                  - ٢٣
ومع ذلك، يـرى الفريـق      .  ورصدها أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة والرقابة عليها      

تنظيميـة وطنيـة،   قواعد العامل أنَّ التنظيم الذايت ليس كافياً يف حد ذاته وإنَّما ينبغي أن يصحبه     
  . دولية مستقلةرصدآلية ينشئ وصك دويل ملزم 

ــشر   - ٢٤ ــافة إىل النـ ــة  وباإلضـ ــصحفية املنتظمـ ــصدر  ات الـ ــيت تـ ــة  الـ ــارات القطريـ ــل الزيـ قبـ
أبريــل / نيــسان٢٩الفريــق العامــل وبعــدها، أصــدر الفريــق العامــل بيانــاً صــحفياً يف  دورات  وأ

الشديد إزاء التقارير اليت تفيد بـأن جمموعـة مـن مخـسة أشـخاص،      يعرب فيه عن قلقه ،  ٢٠٠٩
أبريـل، شـنت   / نيـسان ١٦ويف . ومة البوليفية بينهم أجانب، كانوا ضالعني يف مؤامرة ضد احلك       

الشرطة البوليفية عملية يف مدينة سـانتا كـروز الـشرقية ضـد مجاعـة ُزِعـم أهنـم كـانوا خيططـون                  
__________ 

ــارك،  لالطـــــــــــالع علـــــــــــى ال  )٥(   ــر الكامـــــــــــل ملـــــــــــؤمتر ويلتـــــــــــون بـــــــــ ــر تقريـــــــــ ــعانظـــــــــ : املوقـــــــــ
http://www.wiltonpark.org.uk/themes/governance/pastconference.aspx?confref=WP979.  
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املنتخـب دميقراطيـاً وضـد مـسؤولني كبـار آخـرين يف             اجلمهوريـة   حملاوالت اغتيـال ضـد رئـيس        
 وقـد   اثـنني آخـرين   اُلقي القـبض علـى      وأثناء عملية شرطية، قُتل ثالثة أفراد، يف حني         . كومةاحل

ــا          ــَم أن مواطنيه ــيت ُزِع ــشأ ال ــدان املن ــذلك إىل بل ــة، وك ــة البوليفي ــائل إىل احلكوم أُرســلت رس
ويــود الفريــق العامــل أن . متورطــون يف املــؤامرة التماســاً ملزيــد مــن املعلومــات بــشأن احلــادث  

الوضـع عـن كثـب يف       د  رصـ وسيواصـل الفريـق العامـل       . لبلدان اليت ردت على رسـائله     ايشكر  
مبعلومــات أكثــر مجيــع احلكومــات املعنيــة إمــداده املتعــددة القوميــات ويطلــب إىل بوليفيــا دولــة 

  .عن نتائج التحقيق يف احلادثتفصيال 
  

 ريةالزيارات القط  - ثالثا  
 زيارة أفغانستان  -ألف   

ستان يف الفتـرة  من اثـنني مـن أعـضائه، بزيـارة أفغانـ     يتألف  الفريق العامل،   وفد من   قام    - ٢٥
ونظــراً للوضــع األمــين غــري املــستقر يف البلــد، مل يــتمكن   . ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٩ إىل ٤مــن 

ونظــر الفريــق . ةنانغارهــار الـشرقي حمافظــة الفريـق العامــل إال مــن زيـارة كابــل وجــالل أبـاد يف    
 يف  تعمـل الـيت عدد وأنواع الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة    ب املتعلقةالعامل يف املعلومات  

وركــز بــصفة خاصــة علــى نظــام ضــبط أنــشطة    . البلــد باإلضــافة إىل نطــاق ومــدى أنــشطتها  
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة املـسجلة يف أفغانـستان، واشـتراطات الـشفافية واملـساءلة                

املتعاقـدين  يف إفـالت    يف بعـض األحيـان       تتـسبب    رمبـا ، والـيت    وموظفيهااملتعلقة هبذه الشركات    
سـبل   تاحـة ونظـر الفريـق العامـل أيـضاً يف مـسألة إ           . قاب عن انتهاكات حقوق اإلنـسان     من الع 

  .ضحايا االنتهاكاتانتصاف فعالة ل
ــة،   و  - ٢٦ ــشامل للبعث ــر ال ــه ا ســُيقدَّم التقري ــا في  جملــس حقــوق  إىل، ا وتوصــياهتاســتنتاجاهتمب

الحظـات البعثـة    عرضـاً عامـاً مل    هـذا الفـرع     يقـدم   ومع ذلك    ، اخلامسة عشرة  تهدور يف   اإلنسان
 .األولية اليت أبدهتا عند انتهاء الزيارة

، ووزارات اخلارجيــة،  اجلمهوريــةكتــب رئــيسمب ةزيــارال الفريــق العامــل أثنــاء اجتمــع  - ٢٧
ولـسي  بالوالعدل، والداخلية والدفاع، باإلضـافة إىل رؤسـاء وأعـضاء جلنـة الـشؤون التـشريعية                 

ــداخلي، واألمــن القــوم  كــةجر ــة األمــن ال ــة التابعــة  ، وجلن ــشرانو ملي وســلطات األجهــزة احمللي ي
مثلــي اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق  مب ألن جيتمــعوأتيحــت للفريــق الفرصــة . كــةجر

.  وجهات نظر اجملتمع املدين وممثلي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة          وأن يسمع اإلنسان،  
، باإلضـافة إىل بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي            وُعِقدت اجتماعات أيـضاً مـع ممثلـي اجملتمـع الـدويل           
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 زيارتـه جلـالل أبـاد       يف الفريق العامل    واجتمع.  والوكاالت املتخصصة  ،املساعدة إىل أفغانستان  
 . والسلطات احمللية األخرىيافظ اإلقليماحملب

لــشركات يتعلــق با اً حمــددتنظيمــاًأثــىن الفريــق العامــل علــى حكومــة أفغانــستان لــسّنها   - ٢٨
البلــدان القالئــل الــيت أحــد وأفغانــستان .  يف البلــدالــيت تعمــل والدوليــةيــة اخلاصــة الوطنيــة األمن

، ٢٠٠٨فربايــر /التنظــيم، املُعَتَمــد يف شــباطا ذهلــ وطبقــاً. يوجــد هبــا تــشريع حمــدد هلــذه املــسألة
 وأُبِلــغ. تــسجيل موظفيهــا وأســلحتهاجــرى  شــركة أفغانيــة وأجنبيــة و٣٩خيص لـــ اتــرُمنِحــت 
 عن طريق هذه العمليـة اضـطرت إىل وقـف           ُتمنح ترخيصاً لعامل بأن الشركات اليت مل      الفريق ا 

ومل تـستطع احلكومـة أن   . نشاطها وفقاً لـذلك وإال اعُتبِـرت جمموعـات مـسلحة غـري مـشروعة             
 يف البلـد  عملياهتـا ُتجزم ما إذا كانت تلك الشركات اليت مل حتـصل علـى تـرخيص قـد أوقفـت         

وأعرب الفريـق العامـل عـن قلقـه إزاء هـذا         . تعمل بصورة غري مشروعة   زالت   بالفعل أم أهنا ما   
 تــزاول االــيت ُيحَتَمــل أهنــاجلــزاءات املناســبة علــى تلــك الــشركات  فــرض االفتقــار إىل الرقابــة و

 . غري مشروع يف مكان ما يف البلدنشاطها على حنو

وأكــدت الغالبيــة . منظمــات غــري حكوميــة دوليــة وحمليــةبعــدة  الفريــق العامــل اجتمــع  - ٢٩
 أكثـر بـاألمن     االعظمى منها أن الوجـود القـوي حلـراس أمـن مـسلحني خاصـني مل يولِّـد شـعور                   

أوجــد العــدد الكــبري مــن األفــراد املــسلحني،  فقــد لــسكان األفغــان، بــل علــى العكــس،  لــدى ا
ــات واألســلحة، شــعوراً مــن اخلــوف وعــدم األمــن     ــة وأشــار. واملركب املنظمــات غــري  ت غالبي

احلكوميـــة إىل الـــصعوبة الـــيت يواجههـــا املواطنـــون األفغـــان يف التمييـــز بـــني القـــوات الدوليـــة   
 إىل تعقيـد عمليـة اإلبـالغ بدقـة     أدىن هـذا  إ توقالـ . احمللـيني  وأواملتعاقدين األمنـيني الـدوليني    

ارتكبــها متعاقــدون  جبــرائم الفريــق العامــل وأُبِلــغ. عــن احلــوادث وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان 
إفـادات حبـدوث انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان،          وجـود عـدة     أمنيون خاصون، ولكن بالرغم من      

. االنتـهاكات تلـك  إال أنه مل يتمكن من احلـصول علـى أدلـة موثَّقـة ميكـن التحقـق منـها بـشأن               
غ عـن   وسيوصي الفريق العامل بوضع آلية مركزية لألفراد واملتعاقدين األمنيني اخلاصـني لإلبـال            

 ،احلــوادث اخلطــرية الــيت تتــضمن خــسائر بــشرية الــيت يرتكبــها املتعاقــدون األمنيــون اخلاصــون   
 . للضحاياوكفالة إجراء حتقيقات سليمة وإتاحة سبل االنتصاف

بـشأن  الربملان مشروع قانون   يف  ، قدمت وزارة العدل      للبلد  الفريق العامل  وأثناء زيارة   - ٣٠
صـيغة  أن  يعتقـد   الفريـق العامـل نـسخة مـن القـانون، إال أنـه              ومل يتلـق    . شركات األمن اخلاصة  

ويؤيــد الفريــق العامــل وجهــة النظــر  . املــستخدمة يف التنظــيمالــصياغة لقــانون اجلديــد تعكــس ا
ــشريعالالعامــة الــيت مفادهــا أن   ــذيت ــة اخلاصــة     ال ــشركات األمني ــة علــى ال ــة الدول  يكفــل رقاب

وينبغـي للقـانون أن يكفـل احلمايـة       . جيـايب ورصدها ألنشطتها، وكذلك مساءلتها، هـو تطـور إ        
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وأوصــى الفريــق . سبل فعالــة لالنتــصافمتتــع الــضحايا بــالكاملــة حلقــوق اإلنــسان وأن يكفــل 
ديد على وجه السرعة بعد إجراء عمليـة مـشاورات واسـعة النطـاق              اجلتشريع  ال باعتمادالعامل  

يـع اخلطـوات الالزمـة حـىت        وينبغـي للحكومـة أيـضاً أن تتخـذ مج         . وإطالق محلة كافية للتوعيـة    
 .تكفل تنفيذ القانون اجلديد تنفيذاً كامالً

سـتخدام  اال علـى  الدولـة    سـيطرة املتمثل يف   املبدأ األساسي   تأكيد  وكرر الفريق العامل      - ٣١
لقـوة،  املـشروع ل  ستخدام  الينبغي للدولة االحتفاظ بالسيطرة والرقابة على ا      إذ  . لقوةاملشروع ل 

ويف . إىل جهات فاعلـة مـن غـري الدولـة دون ممارسـة رقابـة سـليمة عليـه                  ال ينبغي إسناده    الذي  
باستعداد حكومـة أفغانـستان الـذي أبدتـه بـأن تزيـد تـدرجيياً        الفريق العامل هذا الصدد، رحب  

، حـىت تكفـل أمـن وسـالمة         اه للدولـة وتدريبـ    ةاجليش والشرطة واألمن التابع   قوات  من قدرات   
ام تكفــل احتــرنفــس الوقــت يف و يف أراضــيها، ين املوجــوداجملتمــع الــدويلأمــن أفــراد ســكاهنا و

 .سيادة القانون وحقوق اإلنسان
  

 زيارة الواليات املتحدة األمريكية  -باء   
عقــد و. قــام الفريــق العامــل مــؤخراً بزيــارة اســتغرقت أســبوعني إىل الواليــات املتحــدة     - ٣٢

وأحـد أعـضاء   ولني احلكوميني،  مع كبار املسؤ ، العاصمة ،الفريق العامل اجتماعات يف واشنطن    
رس واللجان، وأكـادمييني، وخـرباء، وممـثلني للمجتمـع          غوكبار موظفي أعضاء الكون   الكونغرس  
 .واجتمع أيضاً بعدد من منظمات اجملتمع املدين يف نيويورك. قطاع األمن اخلاصاملدين و

 عـن  الغـرض مـن الزيـارة هـو احلـصول علـى معلومـات مباشـرة ومـن مـصادرها              كان  و  - ٣٣
عــن و يف اخلــارج، نيخاصــني  وأمنــينيعــسكريملتعاقــدين حكومــة الواليــات املتحــدة اســتخدام 

اإلطار احلكومي السياسايت والقانوين، ونظام الضبط والرقابة املعمول به مـن أجـل رصـد تـأثري                 
ــساءلة عــن         ــة امل ــسان وكفال ــى حقــوق اإلن ــة اخلاصــة عل ــشركات العــسكرية واألمني ــشطة ال أن

ــوق   ــهاكات حق ــسانانت ــران ف. اإلن ــي حزي ــه /ف ــاك حــوايل   ٢٠٠٩يوني ــان هن  ٢٤٠ ٠٠٠، ك
موظــف قطــاع خــاص يــدعمون العمليــات العــسكرية الــيت تــضطلع هبــا الواليــات املتحــدة يف     

حلـساب وزارة خارجيـة الواليـات      متعاقدين إضافيني يعملون    العراق وأفغانستان، باإلضافة إىل     
 .يات املتحدةدولية التابعة للوالاملتحدة ووكالة التنمية ال

 يف ميـدان النـسور      ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ١٦أدت األحداث املؤسـفة الـيت وقعـت يف            - ٣٤
وجرحــوا أكثــر مــن  ١٧قتلــوا فيف بغــداد، والــيت أطلــق فيهــا مــوظفي شــركة بــالك ووتــر النــار 

، إىل توجيـه املزيـد مـن االنتبـاه إىل ضـرورة فـرض رقابـة علـى الـشركات العـسكرية                       امدني ٢٠
 /أيلــول ٢٥يف و.  علــى الــسواءاخلاصــة ومــساءلتها علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل واألمنيــة 
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 بـشأن هـذا  أرسـل الفريـق العامـل رسـالة ادعـاء إىل حكومـة الواليـات املتحـدة              ٢٠٠٧سبتمرب  
  ).A/HRC/10/14/Add.1 انظر(احلادث 

راءات أن حكومة الواليات املتحـدة اختـذت منـذ ذلـك احلـني إجـ               الفريق العامل ويسّر    - ٣٥
قواعـد  سلطات الواليـات املتحـدة مـؤخراً تـشريعات و         اعتماد  رحب ب وهو ي  .تصحيحية حامسة 

 مثـل   ،لـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة       لتعزيـز الرقابـة واملـساءلة       زيادة  تنظيمية هتدف إىل    
 / كـانون الثـاين  ٢٨املـؤرخ   ألغـراض الـدفاع الـوطين       اإلذن باعتمـادات     مـن قـانون      ٨٦٢ادة  امل

 .٢٠٠٩يوليه / متوز١٧املؤرخة دفاع الوزارة ل “القاعدة النهائية املؤقتة” ، و٢٠٠٨يناير 

 العقـاب مـن  املتحـدة   الواليات  املتعاقدين األمنيني من     إهناء إفالت     حنو  التطورات هموأ  - ٣٦
ــو إلغــاء     ــان دون شــك ه ــر ك ــة، الــذي   لــ ١٧األم ــان سلطة التحــالف املؤقت نح حــصانة ميــك

 الـذي   ،ويـنص اتفـاق مركـز القـوات اجلديـد         . الواليات املتحدة  معهم   الذين تتعاقد للمتعاقدين  
يلتـزم أفـراد قـوات الواليـات املتحـدة          ” ه علـى أنـ    ،٢٠٠٩يناير  /يف أول كانون الثاين   بدأ نفاذه   

 .)٦(“وأفــراد العنــصر املــدين بواجــب احتــرام القــوانني واألعــراف والتقاليــد والعــادات العراقيــة   
لوضـع مـا كـان      د اتفاق مركز القوات اجلديد، الذي وضع حـداً          يرحب الفريق العامل باعتما   و

ينبغي إلزام الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة وموظفيهـا، عنـد           إذ  .  أبداً بهُيسَمح  ينبغي أن   
تنفيــذها ألنــشطتها، باالمتثــال ألحكــام القــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنــسان          

ــالقوانني الوطنيــة   وأكــد مــسؤولو حكومــة الواليــات املتحــدة للفريــق   . لةذات الــصوااللتــزام ب
العامل أن احلكومة لن تتعاقـد مـع شـركات سـبق إدانـة موظفيهـا بارتكـاب انتـهاكات حلقـوق            

  .جرائماإلنسان أو 
إىل قدم الفريق العامل قائمـة بتوصـيات أوليـة يف هنايـة زيارتـه، اشـتملت علـى دعـوة                     و  - ٣٧

الـشفافية يف   زيـادة    مبـا يف ذلـك    اقدين واملوظفني املـدنيني،     مجيع املتع بشأن  اعتماد تشريع شامل    
 الالزمـة وزارة العـدل    مـوارد   تعزيـز قـدرات     و مع الـشركات؛     ات وكاالت االستخبار  اتتعاقد
االت انتـهاك حقـوق     حلـ  يتـوىل املالحقـة اجلنائيـة      عـام مـستقل      جراء التحقيقات وتعـيني مـدعٍ     إل

 شركات متعاقـدين مـع حكومـة الواليـات املتحـدة؛      أواملرتكبة من ِقَبل أفراد  واجلرائم  اإلنسان  
ونــشر معلومــات إحــصائية عــن حــاالت انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت ترتكبــها الــشركات   
العسكرية واألمنية اخلاصة حمـل التحقيـق، وكـذلك عـن عـدد املتعاقـدين العـسكريني واألمنـيني                   

ات املتحدة؛ وتـوفري قـدر أكـرب مـن     عمليات الواليدعمهم ل اخلاصني الذين أصيبوا أو قتلوا أثناء       
 مبوجـب   الـيت تعمـل   الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة       ب فيما يتعلق الشفافية وحرية اإلعالم    

__________ 
مجهوريــة العــراق بــشأن انــسحاب قــوات الواليــات املتحــدة مــن و كيــةيبــني الواليــات املتحــدة األمر تفــاقاال  )٦(  

  .الثالثةها املؤقت فيه، املادة وتنظيم أنشطتها خالل وجود العراق
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 للشركات العسكرية واألمنيـة     ملنح التراخيص احتادي   مع الواليات املتحدة؛ ووضع نظام       عقود
ــام الكــ لمــستخدمنيلفحــص الــسجالت الشخــصية ل اخلاصــة وإجــراءات   ــإجراء رس غون؛ وقي ب

تــسليم اجلويــة لرحالت الــحتقيقــات بــشأن اســتخدام الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة يف 
 فعالة واالحتكـام  انتصاف  املتهمني، وأخرياً، كفالة احلق جلميع الضحايا يف احلصول على سبل           

 .الوالية القضائية املختصةضمن  إىل القضاء سريعاً

ــشامل ل و  - ٣٨ ــر ال ــة، ســُيقدَّم التقري ــه لبعث ــا في  جملــس حقــوق  إىل، ا وتوصــياهتا اســتنتاجاهتمب
  . يف دورته اخلامسة عشرةاإلنسان

  
 لزياراتلأعمال املتابعة   -جيم   

عقــد الفريــق العامــل اجتماعــات مــع ممثلــي حكــوميت هنــدوراس وإكــوادور يف كــانون   - ٣٩
ــسمرب /األول ــسان  ٢٠٠٨ديـ ــريو يف نيـ ــة بـ ــي حكومـ ــل /، وممثلـ ــشة م٢٠٠٩أبريـ ــة ، ملناقـ تابعـ

  . هلذه البلدانه بعد زياراتهالتوصيات الواردة يف تقارير
  وزارة اخلارجية والكومنولث للمملكة املتحـدة عمليـة  بدأت، ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان   - ٤٠

قطــاع  بــشأن مقتــرح حكــومي لتقــدمي جمموعــة تــدابري لتحــسني املعــايري املطبقــة يف          تــشاور 
ــى صــعيد     ــة اخلاصــة عل ــسكرية واألمني ــشركات الع ــامل  ال شــرحت و .)٧( اململكــة املتحــدة والع

ألسـباب مـن بينـها      شركات  الـ ألنـشطة أو    لرفض خيـارات التـرخيص      تاحلكومة يف وثيقتها أهنا     
مناسـبة باسـتطاعتها أن حتقـق بفعاليـة يف االنتـهاكات، وصـعوبة إنـشاء         عدم وجود سلطة إنفاذ     

التـدابري  عـت جمموعـة     مجو. واستخدامه بفعاليـة  تعهده  سجل بالشركات معتمدة من احلكومة و     
هنـج دويل   اليت أوصت هبا احلكومة بني مبادرة للتنظـيم الـذايت عـن طريـق الرابطـات التجاريـة و                  

قواعـد الـسلوك    لوضـع مدونـة     عمليـة    ةرابطـة التجـار   وسـتقود   . املعايري العاملية لتعزيز النهوض ب  
ســلطتها ومــة وستــستخدم احلك. بنــاًء علــى معــايري وطنيــة عاليــة وستــضطلع مبــسؤولية إنفاذهــا  
. تتقيـد باملدونـة وتلتـزم هبـا       كيمـا   كمشتر للضغط على الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة            

ع يعلـى وثيقـة مـونترو، والـدعوة إىل توسـ          بالتأسـيس   التعـاون الـدويل     نطـاق   وستوسع احلكومة   
وضـع  وسـتدعم احلكومـة أيـضاً     .لـشركات  فيما يتعلق با عليها دولياً ُيَتفَق  وضع معايري   ببادرة  امل

  .سم بالفعالية واحلياد والشفافيةتتللشكاوى آلية 
 

__________ 
 رفيعــة املــشاورات، مكتــب وزارة اخلارجيــة والكومنولــث، املــشاورات بــشأن تــشجيع تطبيــق معــايري   يقــةوث  )٧(  

  .لقواعد السلوك من ِقَبل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على الصعيد الدويل
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رجيــــة والكومنولــــث  إىل وزارة اخلا٢٠٠٩يوليــــه / متــــوز١٥ؤرخــــة  املتهويف رســــال  - ٤١
هبذه املبـادرة مـن حكومـة اململكـة املتحـدة الـيت هتـدف            العامل  ، رحب الفريق    للمملكة املتحدة 

ــسكرية و   ــشركات العـ ــة بالـ ــايري املتعلقـ ــة إىل حتـــسني املعـ ــة اخلاصـ ــر. األمنيـ ــؤرخ هويف تقريـ  املـ
 الصادر بعـد زيارتـه للمملكـة املتحـدة، أوصـى            )A/HRC/10/Add.2 (٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٩

املقدمـة مـن     اخلـضراء  للورقـة  ٢٠٠٥نتـائج اسـتعراض عـام       احلكومـة   ن  بـأن تعلِـ   العامـل   الفريق  
ــشأن ململكــة املتحــدة  ا ــة اخلاصــة،   ب ــشركات العــسكرية واألمني  اً استعراضــُتجــري أوتنظــيم ال

. فيما يتعلق باخليارات املطروحة للتنظـيم     املعنية   مناقشات شاملة بني اهليئات      وأن تعقد ،  اًجديد
 . اليت جرت مؤخراً خطوة إجيابية يف هذا الصددةويعترب الفريق العامل املشاور

ريـة  وبينما يعتـرف الفريـق العامـل أن خيـار التنظـيم الـذايت عـن طريـق الرابطـات التجا                      - ٤٢
الفريـق ألن  يأسـف  ، واجلزاءاتوالرصد آليات لإلنفاذ إنشاء الذي أوصت به احلكومة يتوخي      

 .صاحلاً بالنسبة للمملكة املتحدةاحلكومة مل تعترب اخليار التشريعي خياراً 

املرجـع   ( زيارتـه للمملكـة املتحـدة      عنوكرر الفريق العامل توصياته الواردة يف تقريره          - ٤٣
 مــن التقريــر الــيت أبــرز فيهــا جمموعــة مــن املبــادئ        ٤١الفقــرة لــواردة يف ا، وخباصــة )نفــسه

إسـنادها بـأي حـال مـن األحـوال          ميكـن   األساسية، من بينها أن حتدد احلكومة األنشطة اليت ال          
نظــام للتــسجيل للــشركات العــسكرية    ووضــع إىل الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة؛    

نظـام تـرخيص للـشركات    وضـع  ىن مـن معـايري الـشفافية؛ و   داألد يتوافر فيه احلواألمنية اخلاصة  
مـستخدمني؛  مالئما لفحـص الـسجالت الشخـصية لل       العسكرية واألمنية اخلاصة يتضمن نظاماً      

ألفـراد وأجهـزة الدولـة واحلكومـات األجنبيـة وسـائر           متاحـة ل  شكاوى  لـ خارجيـة ل  آليـة   إنشاء  و
لرصـد  ووضـع نظـام    املدنية للشركات؛    الشركات لضمان املسؤولية اجلنائية لألفراد واملسؤولية     

 .الرقابة الربملانية على أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة
  

 خرى قيد اإلعداداألبعثات ال  - دال  
 لزيـارة   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٢رسالة مؤرخة   بُوجَِهت دعوة إىل الفريق العامل        - ٤٤

ــاً بــصدد النظــر  مــل والفريــق العا. الــسودان ــارة الــسودان   حالي يف التــواريخ الــيت ميكــن فيهــا زي
. وكذلك زيارة غينيا االستوائية اليت أعربت سـلطاهتا عـن اسـتعدادها السـتقبال الفريـق العامـل                 

يف حالـة تـوخي الفريـق العامـل         الـشفوية   وأعربت مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة عـن موافقتـها           
يــضاً يف احتمــال القيــام  ل بــصدد النظــر أوالفريــق العامــ. ٢٠١٠يف عــام يف البلــد بعثــة القيــام ب

طرية أخـرى بنـاًء علـى آخـر املعلومـات املتلقـاة بـشأن أنـشطة املرتزقـة أو الـشركات                      بزيارات ق 
  .العسكرية واألمنية اخلاصة
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 املشاورات اإلقليمية  - رابعا  
آسـيا الوسـطى    ودول أوروبـا الـشرقية      لـ   الثانيـة   اإلقليميـة  تهعقد الفريق العامـل مـشاور       - ٤٥
 ).A/HRC/10/14/Add.3انظر  ( يف موسكو٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول١٨ و ١٧ يومي

ــة     - ٤٦ ــشاورة اإلقليميـ ــذه املـ ــالوُنظمـــت هـ ــ عمـ ــن ١٥الفقرة بـ ــة   مـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ قـ
ــة العامــة  االــيت أعربــت فيهــا  ،٦٢/١٤٥ األمــم املتحــدة حلقــوق   ية ملفوضــعــن تقــديرها  جلمعي

أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة      دول  شاورة احلكوميـة اإلقليميـة لـ      املـ  عقـد لعم  اإلنسان ملا قدمته من د    
ة عقـد مـشاورات حكوميـة إقليميـة أخـرى بـشأن             ي من املفوض  ت وطلب ؛البحر الكارييب يف بنما   

األشكال التقليدية واجلديدة ألنشطة املرتزقة كوسيلة النتـهاك حقـوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة                
أنــشطة الــشركات باآلثــار املترتبــة علــى  يتعلــق  فيمــاصــةاخحــق الــشعوب يف تقريــر املــصري، و

 . التمتع حبقوق اإلنسانيفاصة اخلاألمنية وعسكرية ال

لممارســـات احلاليـــة املتعلقـــة ل منظـــور إقليمـــي احلـــصول علـــىوســـعت املـــشاورة إىل   - ٤٧
تلـك  ل أو تعـني مـوظفني يف        شغِّ ت املسجلة، اليت اخلاصة  املرتزقة والشركات العسكرية واألمنية     ب
اجلهـة   املتمثلـة يف دور الدولـة بوصـفها     اجلوهريةكما أهنا أتاحت فرصة ملناقشة املسألة       . نطقةامل

تخـذها  ت املعلومـات بـشأن اخلطـوات الـيت          قاسـم الستعمال الـشرعي للقـوة، ولت     ا اليت تنفرد حبق  
تدابري أخـرى لتنظـيم أنـشطة الـشركات العـسكرية          اختاذ   تشريعات و  سندول املنطقة من أجل     

ونــاقش املــشاركون املبــادئ التوجيهيــة العامــة، .  ورصــدهايف الــسوق الدوليــةاخلاصــة  واألمنيــة
 لتشجيع املزيـد مـن       عليها، الرقابة و  واملبادئ األساسية لتنظيم أنشطة هذه الشركات      ،والقواعد

 .احلماية حلقوق اإلنسان

البوسـنة  كومـات االحتـاد الروسـي، وأرمينيـا، وأوكرانيـا، و          حلاملـشاورة ممثلـون      ضرحو  - ٤٨
سـلوفينيا، وصـربيا، وطاجيكـستان، وقريغيزسـتان،        مجهوريـة مولـدوفا، و    واهلرسك، وبولندا، و  

، وجلنــة ين منظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعمــممثلــون   يف املــؤمترأيــضاوكــان حاضــرا . وليتوانيــا
ن مــن، وكــذلك ممثــل و واألمــم املتحــدة، واجملتمــع املــدين، وأكــادميي ،الدوليــة لــصليب األمحــرا

 .أمنية خاصةو عسكرية شركة

توســع علــى مــستوى ي العــسكري واألمــين اخلــاص القطــاعوالحــظ الفريــق العامــل أن   - ٤٩
  ينبغـي   املناقشة من ما إذا كـان      قد حّول لنمو  ذا ا على أن املعدل السريع هل    الفريق  العامل؛ وشدد   

هلـذه   ينبغـي هبـا    لكيفيـة الـيت   إىل ا اسـتخدام القـوة     ب التابعـة للدولـة   جهات الفاعلة غري    لل السماح
 الفريـق العامـل     أعـرب ،  ٦٢/١٤٥ووفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة         . م هـذه القـوة    استخداجلهات ا 

 دور املتمثلــة يفمناقــشة املــسألة األساســية إىل  احلثيــثأن مــن الــضروري الــسعي عــن اعتقــاده 
 .الستعمال الشرعي للقوةا اجلهة اليت تنفرد حبقالدولة بوصفها 
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أن التـدوين القـانوين للنظـام       الـذي مفـاده      ه اسـتنتاج  علـى تأكيد  الامل   الفريق الع  كررو  - ٥٠
بعـض  ، ينبغـي أن يـستند إىل        هوتنظيمـ   اخلـاص  األمـين ولقطـاع العـسكري     ا علىشامل للرقابة   ال

 .)٩٠، الفقـرة  A/63/325 (واردة يف التقريـر الـسابق املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة            احملددة ال املبادئ  
 العـسكري واألمـين     للقطـاع  نظـام فعـال للتـرخيص        وضع على أمهية    ا أيض شدد الفريق العامل  و

 انتقـاء للـسجالت الشخـصية مـن أجـل         فعـال   متحيص  اخلاص وتدريب موظفيه، وكذلك نظام      
 إطـار تنظيمـي شـامل       بشأن وضـع   الفريق العامل وجهة نظره      عرضو. موظفي تلك الشركات  

 لتماسـات دمي اال علـى آليـات داخليـة لتقـ        االتفاقات الدولية واإلقليمية امللزمـة الـيت حتتـوي           يضم
ــسياسات   أو ــشريعات وال ــشكاوى، والت ــة   ال ــة، والرقاب ــانواإلشــراف الوطني ممارســة ، ويَّنيالربمل

 .مؤسسات اجملتمع املدين الرصد املستقل من جانب، ولتنظيم الذايتالقطاع نفسه ل

كات وُعـــرض علـــى املـــشاركني نـــص مـــشروع اتفاقيـــة حمتملـــة بـــشأن تنظـــيم الـــشر    - ٥١
 اخلــرباء الــروس، وكــذلك النتــائج الــيت توصــلت إليهــا كليــة  أعــدهاخلاصــة العــسكرية واألمنيــة 

 .)٨(قانون منوذجيلوضع مشروع  ماديسون - امعة ويسكونسنجبالقانون 

أكتـوبر  / الفريـق العامـل عقـد مـشاورات إقليميـة ملنطقـة آسـيا يف تـشرين األول                  يعتزمو  - ٥٢
ليديــة ألنــشطة األشــكال التقأثــر  ملناقــشة ،٢٠١٠يــة يف عــام ألفريقيــا وأوروبــا الغربو، ٢٠٠٩

ــة  أثــراملرتزقــة، فــضال عــن    علــى التمتــع حبقــوق   اخلاصــةأنــشطة الــشركات العــسكرية واألمني
علـى عرضـهما استـضافة      وتايلنـد   سـبانيا   إويعرب الفريق العامل عن الشكر حلكوميت       . اإلنسان

 .هذه املشاورات
  

 رسائلال  - خامسا 
الفريــق العامــل تلقــي املعلومــات مــن احلكومــات، واملنظمــات غــري احلكوميــة، يواصــل   - ٥٣

أنشطة ذات صـلة هبـم، فـضال         وأ مرتزقة    وجود واألفراد فيما يتعلق باحلاالت اليت تنطوي على      
.  اخلاصــة الــشركات العــسكرية واألمنيــةترتكبــهاقــوق اإلنــسان حلانتــهاكات بدعــاءات العــن ا

ودولـة بوليفيـا    ، وبـريو ،يرلنـدا أ إسـرائيل، و إىل رسـائل جهـت  وخالل السنة قيد االستعراض، وُ  
شكر الـ عـن   اإلعـراب   الفريـق العامـل     ود  ويـ . هنغاريا و ،ورومانيا، وكرواتيا املتعددة القوميات،   

ــة و يرلنــدا،أحلكومــات  ــادول ــا، املتعــددة القوميــاتبوليفي ــا و، وكرواتيــا، وروماني  علــى هنغاري
 وملخصات الردود الواردة من احلكومـات يف        رسائل ال جدروسُت. رسائله الفورية على    اردوده

 . اخلامسة عشرةتهدوريف  جملس حقوق اإلنسانالعامل إىل تقرير الفريق 

__________ 
  )٨(  Wisconsin International Law Journal, Vol. 26, No. 4, Pages 1078-1094.  
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املعنيــة يف  ردود مــن احلكومــات تلقــيرغبتــه يف اإلعــراب عــن  الفريــق العامــل كــرروي  - ٥٤
 تعــاون احلكومــات  جــزءا هامــا مــنرســائلهعتــرب الــرد علــى  وَي؛يتعلــق باالدعــاءات املقدمــة مــا
 .واليته مع
  

 األنشطة املقبلة  -سادسا  
  بنـاء توافـق آراء علـى       الراميـة إىل   املتحـدة جهـوده      لألممسيواصل الفريق العامل التابع       - ٥٥

وبـدأ الفريـق    .  اخلاصـة  تملـة بـشأن الـشركات العـسكرية واألمنيـة         احملدوليـة   التفاقيـة   المشروع ا 
يــة الدوليــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة، واملؤســسات  العامــل مــشاوراته مــع املنظمــات احلكوم 

 مـشروع االتفاقيـة إىل   حـىت اآلن الفريـق العامـل    قـد أرسـل     و. هيولي/األكادميية، واخلرباء يف متوز   
  . بغرض التشاور خبريا٢٥٠من  حنو
، سيـستعرض الفريـق     ٢٠٠٩ديـسمرب   /سـبتمرب إىل كـانون األول     /من أيلـول  يف الفترة   و  - ٥٦

، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، يـــة الدوليـــةكوماحلت الـــواردة مـــن املنظمـــات العامـــل التعليقـــا
.  لـذلك  تبعـا  توحيـده  و تـه ف مـشروع التفاقي   يـ كيقوم بت  وسـي  ؛واملؤسسات األكادمييـة، واخلـرباء    

ــرار جملــس حقــوق اإلنــسان   ) ب (١٣ووفقــا للفقــرة   الفريــق العامــل ســيطلع، ١٠/١١مــن ق
األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، علــى عناصــر   الــدول األعــضاء، مــن خــالل مفوضــية   بالتــايل

 إسـهاماهتا  تقـدمي   ا، طالبا منه   اخلاصة الشركات العسكرية واألمنية   ملشروع اتفاقية حمتملة بشأن   
 مـن  اجمللـس وطلـب  .  إىل الفريـق العامـل  ا ردودهـ إحالـة تفاقيـة، و الاتلـك  بشأن حمتـوى ونطـاق     

 التقـدم احملـرز يف وضـع    بـشأن امـسة عـشرة   اخلتقدمي تقريـر إىل اجمللـس يف دورتـه    الفريق العامل   
 . بشأنهواختاذ اإلجراءات املناسبة بشكل مناسب قانوين للنظر فيهالصك الذلك مشروع 

 الفريق العامـل أيـضا جهـوده لوضـع قـانون منـوذجي مرافـق يـساعد البلـدان           اصلوسيو  - ٥٧
  .ت وطنية بشأن تنظيم تلك الشركاتصياغة تشريعاتقوم باليت 
، ســيعقد الفريــق ٧/٢١افة إىل ذلــك، وعمــال بقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان   وباإلضــ  - ٥٨

 مـشاورة إقليميـة آلسـيا يف        ،٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٨ حـىت    ٢٦العامل يف الفتـرة مـن       
ــشأن   ــانكوك ب ــهاك     ”موضــوع ب ــة كوســيلة النت ــشطة املرتزق ــدة ألن ــة واجلدي األشــكال التقليدي

باآلثــار  فيمــا يتعلــق خاصــة تقريــر املــصري، و ممارســة حــق الــشعوب يفةقــاعوإحقــوق اإلنــسان 
ويـود  . “ التمتـع حبقـوق اإلنـسان      يفاخلاصـة   أنشطة الشركات العـسكرية واألمنيـة       املترتبة على   

  .استضافة هذه املشاورة اإلقليميةعلى كومة تايلند حلشكر عرب عن الالفريق العامل أن ي
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ويف . لمـشاورة اإلقليميـة ألفريقيـا     ل يةتحـضري أعمالـه ال   الفريـق العامـل أيـضا        اصلوسيو  - ٥٩
سـُتعقد املــشاورة اإلقليميــة األخــرية يف  ، ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول١٥ إىل ١٣مــن الفتـرة  

ويود الفريـق العامـل أن يعـرب عـن امتنانـه            .  أخرى دولالغربية و دول أوروبا   مدريد، جملموعة   
 .ستضافة املشاورات اإلقليمية ألوروبا الغربيةال حلكومة إسبانيا

لـى  عوسيواصل الفريق العامل املشاورات مع الدول األعضاء لتشجيع تصديق الدول،         - ٦٠
 ١٩٨٩عـــام ل هم وتدريبـــهم ومتويلـــهمواســـتخدام تفاقيـــة الدوليـــة ملناهـــضة جتنيـــد املرتزقـــة اال

 .وانضمامها إليها على أوسع نطاق
  

 توصياتالستنتاجات واال  - سابعا  
بعــه اجملتمــع الــدويل بــشأن     النــهج الــذي يتّ يوصــي الفريــق العامــل بــأن ينطــوي      - ٦١

قـدر أكـرب مـن مـسؤولية الدولـة عـن أنـشطة          علـى  اخلاصـة الـشركات العـسكرية واألمنيـة   
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك املسؤولية عن أماكن 

لحكومـات  ل وينبغـي . انها على التمتع الكامل حبقوق اإلنس     ريأثتعملها، وكيفية عملها، و   
ضــع آليــات وطنيــة ودوليــة لرصــد التجــاوزات واالنتــهاكات حلقــوق اإلنــسان والقــانون و

وحيــث الفريــق .  مالئمـة سـبل انتــصاف  وضـمان حــصول الـضحايا علــى   ،اإلنـساين الــدويل 
الـشركات العـسكرية    مجيع االتفاقات القائمة الـيت متـنح        إهناء    على العامل أيضا احلكومات  

 وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان       مئرااجلـ احلصانة من املالحقة القـضائية علـى        اصة  واألمنية اخل 
  .ترتكبها تلك الشركاتاليت 
 أجهـزة  لألفـراد، و   متاحـة وى  الشكل آلية   إنشاءلرصد، ينبغي   اوباإلضافة إىل آليات      - ٦٢

لكـي  ر سبيال للـضحايا     توفِّل  األخرى، الشركات والكيانات والدولة، واحلكومات األجنبية،    
طلـب اختـاذ    طلب املعلومات مـن احلكومـة املعنيـة، وعنـد االقتـضاء،             ل إليهم، ووسيلة    صغىُي

 الفريق العامل أنه باإلضـافة      رىوي.  أو االنتصاف  تحقيقإجراءات ال اإلجراءات الوقائية، أو    
وضــع إجــراء دويل إىل آليــات الــشكاوى علــى املــستوى الــوطين، ينبغــي للمجتمــع الــدويل   

 . الذي أعدهذه اآللية يف مشروع االتفاقيةتصورا هل الفريق العامل وقدم. لشكاوىمستقل ل

سـيما يف الواليـات      ش اجلاري يف بعـض البلـدان، وال       ا الفريق العامل بالنق   رحبوي  - ٦٣
 حتـت أي ظـرف      ،لدولـة ل ميكـن     ال  حكوميـة  مهام بطبيعتهيشكل    ما تعريفاملتحدة، بشأن   
 الفريــق رىويــ.  للقيــام هبــاطــاع اخلــاصلقا االســتعانة مبــصادر خارجيــة مــن ،مــن الظــروف

ــاك   ــة، مهــامالعامــل أن هن ــة  تــشمل معين ــةباشــرة، وامل املــشاركة يف األعمــال العدائي  معامل
 القـانون   همددممـن حيـ   وغريهـم   واإلرهـابيني،    ، واملعـتقلني املـدنيني    ،أسرى احلـرب   واحتجاز
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 ع املعلومــات االســتخبارات ومجــأجهــزة اتاســتجوابومراقبــة وجيــه ت و؛اإلنــساين الــدويل
فــضال عــن بعــض مهــام إنفــاذ القــانون ال ميكــن، مبوجــب القــانون   ،  وحتليلــهااالســتخبارية

ع قطـا وينبغي للتشريعات الوطنيـة املتعلقـة بال  .  للقيام هباالدويل، االستعانة مبصادر خارجية   
 اخلاص أن حتدد بوضـوح أنـواع األنـشطة احملظـورة بالنـسبة للـشركات         العسكري واألمين 

 أو املـشاركة يف إسـقاط احلكومـات         ،باملرتزقـة املتعلقة   وطنيا، مبا يف ذلك األنشطة       املسجلة
ــسياسية  ــسلطات الـ ــشرعية؛  والـ ــر الـ ــد  إذ حتظـ ــضة جتنيـ ــة ملناهـ ــة الدوليـ ــة  االتفاقيـ املرتزقـ

ويقتـرح الفريـق العامـل      . النـشاطات  ين النوعني مـن   هذهم،   وتدريب هم ومتويل همواستخدام
 اليت ال ميكن االستعانة مبصادر خارجية       لمهام األساسية للدولة  تعريفا ل ته  فاقياتيف مشروع   

 . كيما تنظر فيه الدول األعضاءاهب قياملل

نطــاق لفعــال وعــام  برملــاين تــدقيقعــدم وجــود مــن ويــساور الفريــق العامــل القلــق   - ٦٤
 يف، نظـرا النعـدام الـشفافية        العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة      لشركاتل املمنوحةونوع العقود   

ويدعو الفريق العامـل  . الشركاتتلك نوع من الترتيبات التعاقدية بني احلكومات و   ال هذا
عـدد تلـك الـشركات    يتعلـق ب  فيمـا علومـات  امل علـى  االطالعإىل مزيد من الشفافية وحرية    

علومـات عـن الـشركات، وعـدد      املع، و نــزا  أو منـاطق مـا بعـد ال        منـاطق النــزاع    يف   العاملة
 عـن  وكـذلك    هـا، الضحايا، وعدد األسلحة واملركبـات وأنواع     و ،اهتموجنسياملوظفني فيها   

 القيـود   يف إطـار   حبيـث تقـدم هـذه املعلومـات       ،   معهـم  األنشطة اليت مـن أجلـها يـتم التعاقـد         
 . الوطنية األمن القومي واخلصوصيةتفرضها متطلباتالشرعية اليت 

وق اإلنــسان  كــل مــن اجلمعيــة العامــة وجملــس حقــناطهــاومتــشيا مــع الواليــة الــيت أ  - ٦٥
سـد الثغـرات   من أجل  وضع صكوك قانونية جديدة      بشأن لتقدمي توصيات    الفريق العامل ب

يف التشريعات القائمة، أعـد الفريـق مـشروعا التفاقيـة دوليـة جديـدة حمتملـة بـشأن تنظـيم                     
. يهـا ورصـد نـشاطها   والرقابـة عل أعـاله  املشار إليهـا    اخلاصة  الشركات العسكرية واألمنية    

مـل  ا الع الفريققوم  ي، س ١٠/١١قرار جملس حقوق اإلنسان      من   )ب (١٣رة  فقبال وعمال
مـشروع  على قوق اإلنسان، األمم املتحدة حلمفوضية   الدول األعضاء، من خالل   بإطالع
ويتوقع الفريق العامـل    . ةاالتفاقي ه ونطاق هذ  مضمون بشأن ا مسامهاهت اطالب،   هذا االتفاقية
 مجيـع الـدول األعـضاء يف        علـى  ٢٠١٠ول مـن عـام      مشروع االتفاقية يف الثلث األ    تعميم  

 .تفاقية هذه اال ونطاقمضمون بشأندعوها إىل تقدمي مسامهاهتا ي و،األمم املتحدة

، أصــبحت دولتــان ٢٠٠٨  عــامخــالل هويالحــظ الفريــق العامــل مــع التقــدير أنــ   - ٦٦
ومتويلـــهم  ملناهــضة جتنيـــد املرتزقــة واســـتخدامهم   الدوليـــةتفاقيــة  ال يف اإضــافيتان طـــرفني 

ويثين الفريـق العامـل   . دولة ٣٢وتدريبهم، وبذلك يصبح العدد اإلمجايل للدول األطراف  
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 تهكـرر مناشـد   ي و ، عليهـا  هماهندوراس لتصديق واجلمهورية العربية السورية      على حكوميت 
 ملنـع   ا مهمـ  ا دوليـ  ا قانونيـ  ا صـك  تظـل على االتفاقية ألهنـا     أن تصدق   ميع الدول األعضاء    جل

 .ن وحقوق الشعوب يف تقرير املصريرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسااستخدام امل

وإدارات األمـم املتحـدة     ويعرب الفريق العامل عن تقديره جلميع الدول األعضاء           - ٦٧
الـذين سـاعدوه    مبا يف ذلك اخلرباء واملنظمات غـري احلكوميـة،          وبراجمها وهيئاهتا ووكاالهتا    

  .واليتهيف إجناز 
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 املرفق
ــ     م نيــد املرتزقــة واســتخدامهم ومتويلــه ة االتفاقيــة الدوليــة ملناهــضة جت حال

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢يف  ،وتدريبهم
االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلـهم         العامة   اجلمعيةت  عتمدا  

 هـا  نفاذ وبـدأ ،  ١٩٨٩ديـسمرب عـام     /كانون األول  ٤ يوم   ،٤٤/٣٤ ها قرار مبوجبوتدريبهم،  
 يف ١٩٨٩حالة االتفاقية الدولية لعـام      يرد أدناه بيان    و. )أ(٢٠٠١ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٠يف  
 والـدول األطـراف فيهـا      دولـة    ١٧ عـة عليهـا   لغ عدد الـدول املوقّ    حيث ب ،  ٢٠٠٩ هيولي/متوز ٢

  . التحفظات يف هذا املرفقتزال تردال و.  دولة٣٢
  

 )ب(التصديق، أو االنضمام  )أ( التوقيع اخلالفة يف  أوالتوقيع، الدولة

 )ب( ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٤   أذربيجان
    ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢٠ أملانيا
    ١٩٩٠ديسمرب /كانون األول ٢٨ أنغوال

  ١٩٩٩يوليه / متوز١٤  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ أوروغواي
  )ب (١٩٩٨يناير / كانون الثاين١٩    أوزبكستان
  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢١ أوكرانيا
  ١٩٩٥أغسطس / آب٢١  ١٩٩٠فرباير / شباط٥ إيطاليا

 )ب( ١٩٩٢يوليه /وز مت١٠   بربادوس
 )ب( ٢٠٠٢مايو / أيار٣١   بلجيكا
    ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢٨ بولندا
 )ب( ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣   بريو

  ١٩٩٧مايو / أيار٢٨  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٣ بيالروس
 )ب( ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٨   تركمانستان

 )ب( ١٩٩١فرباير / شباط٢٥   توغو
  )أ( ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ ود اجلبل األس

 )د( ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢   اجلماهريية العربية الليبية

   اجلمهورية العربية السورية
 ٢٠٠٨أكتــــــوبر / تــــــشرين األول٢٣

 )ب(
   ١٩٩٠مارس / آذار٢٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 )ب( ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨   مجهورية مولدوفا

 
  

  .)٢٠٠٩يوليه / متوز٢جرى االطالع على املوقع يف  (http://treaties.un.orgميكن االطالع عليه على املوقع   )أ(  

http://treaties.un.org/
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 )ب(التصديق، أو االنضمام  )أ( التوقيع اخلالفة يف  أوالتوقيع، الدولة

 )ب( ١٩٩٥يونيه /زيران ح٨   جورجيا
   ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٧ رومانيا
 )ب( ١٩٩٩يونيه / حزيران٩   السنغال
  ١٩٩٠أغسطس / آب١٠  ١٩٩٠فرباير / شباط٢٧ سورينام
 )ب( ١٩٩٠مارس / آذار١٢   سيشيل
  )أ( ٢٠٠١مارس / آذار١٢ صربيا
 )ب( ٢٠٠٣يوليه / متوز١٨   غينيا
 )ب( ١٩٩٣يوليه / متوز٨   قربص
 )ب( ١٩٩٩مارس / آذار٢٦   قطر

 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢٦ ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢١ الكامريون
 )ب( ٢٠٠٠مارس / آذار٢٧   كرواتيا
 )ب( ٢٠٠٧فرباير / شباط٩   كوبا 

 )ب( ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٠   كوستاريكا
   ١٩٩٠يونيه / حزيران٢٠ الكونغو
 )ب( ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦   ليربيا
 )ب( ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٢   مايل

   ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٥ املغرب
  ١٩٩١سبتمرب / أيلول١١  ١٩٩٠يوليه / متوز١٧ ملديف

 )ب( ١٩٩٧أبريل / نيسان١٤   اململكة العربية السعودية
 )ب( ١٩٩٨فرباير / شباط٩   موريتانيا
   ١٩٩٠أبريل / نيسان٤ نيجرييا

 )ب( ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢   زيلندا نيو
 )ب( ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  هندوراس

  
  


